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◘ Frederico Westphalen

Colégio Auxiliadora irá celebrar
seus 70 anos com jantar-baile
noite de 2 de setembro, será de comemoração
A
para alunos, ex-alunos, pais, professores e comunidade escolar do Colégio Nossa Senhora Auxiliadora,

de Frederico Westphalen. O educandário, que está
completando 70 anos de atividades, irá celebrar o
aniversário com jantar-baile, a partir das 20 horas, no
Clube Harmonia. A programação do evento irá contar
com homenagens às ex-diretoras da escola e o lançamento de uma revista comemorativa. A animação da
festa ficará a cargo da banda Mandy.
Os ingressos para o jantar-baile estão sendo vendidos na secretaria da instituição de ensino e com os
professores membros da Associação de Pais e Mestres
do Colégio Auxiliadora (APMAUX) por R$ 70 cada.

◘ Saúde bucal

Crianças de FW recebem kits e atendimentos em ação da Cufa

C

erca de 50 crianças receberam atendimentos de triagem e kits em uma ação de
saúde bucal promovida pela Central Única
das Favelas de Frederico Westphalen (Cufa-FW),
no sábado, 5. A atividade foi realizada no bairro
São José, em Frederico Westphalen, em frente ao
espaço onde a Cufa-FW mantém um escritório e
sedia outros projetos da ONG.
– Esta foi a segunda ação de saúde bucal
que promovemos, a qual teve início na Pedreira e
ainda irá percorrer os outros locais onde realizamos atendimentos. A ideia surgiu da necessidade
e dificuldade de crianças moradoras de áreas mais
pobres terem acesso a atendimento odontológico. Muitas dessas crianças envolvidas pela ação
nunca frequentaram um dentista, e diante da
importância da saúde bucal fomos em busca da
oferta desse atendimento – explicou o coordenador da Cufa-FW, Roberto Torres Júnior.
Na ação realizada, as dentistas Karoline
Panosso Ferigollo e Bárbara Menegat Rossatto
realizaram triagem, para posterior orientação
aos pais ou responsáveis sobre os devidos en-
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Cerca de 50 crianças foram atendidas na ação de saúde bucal
promovida no bairro São José, em Frederico Westphalen

caminhamentos, quando necessários. Na ocasião, também
foram distribuídos kits contendo escova de dente, creme
dental e sabonete. Houve ainda a aplicação de flúor e escovação. A atividade teve a parceria da Associação Brasileira de Odontologia (ABO), da marca Colgate e da Prefeitura
de FW, com a destinação da Unidade Móvel de Saúde.

◘ URI/FW

Frederiquense lança livro
sobre práticas educacionais

A

especialista em docência no ensino superior
e mestre em Educação, Silvana Aparecida Pin,
de Frederico Westphalen, lança o livro “Educação
dialógico-libertadora é possível?”. Segundo a autora,
a obra é voltada para educadores, pais e jovens
que acreditam que o diálogo é um dos melhores
caminhos para resolver conflitos. “A formação do
professor e do jovem pensante e questionador das
estruturas sociais injustas constitui-se em valioso
instrumento para a possibilidade de construção de
uma sociedade com mais justiça e solidariedade”,
declara. O livro é resultado de uma pesquisa realizada
durante o Mestrado em Educação, na URI/FW.

◘ #PartiuCinema

Ingressos para o 15º Jantardançante estão sendo vendidos

a noite de terça-feira, 8, a primeira turma do programa
Lions Clube FW, em parceria com a Apae-FW e
N
“Espelho, Espelho Meu” foi encerrada. O encontro de fechao Leo Clube, realiza no dia 26 de agosto, mais
O
mento aconteceu na residência da coach Débora Dalegrave,
uma edição do tradicional jantar-dançante. O evento,
que em parceria com a estilista Angela Pessotto comandam o
programa. Conforme Débora, as atividades realizadas na terça-feira consistiram na realização de mapas intelectuais, registro
de planos de ação de cada participante, dentre outras ações.
– Também realizamos o coquetel do espelho, onde
as participantes olharam para si próprias como pessoas
importantes, confeccionaram vivências de autoconhecimento e posicionamentos próprios de potencializar suas
crenças – detalhou a coach.
Após o encerramento dessa primeira turma, o segundo
grupo do programa já está sendo montando. A data do início
do segundo grupo está prevista para o dia 22 deste mês. Para
quem tem interesse de participar, pode buscar mais detalhes
do programa através da Fanpage “Espelho, Espelho Meu”.

O

Mestrado em Letras da URI/FW, por meio do
projeto de extensão #PartiuCinema, em parceria
com outras organizações, promove a 1ª Mostra
Internacional de Cinema na próxima semana. Na
quarta-feira, 16, às 14 horas, às 16 horas e às 19
horas, e na quinta-feira, às 8 horas,
às 10 horas, às 14 horas e às 16
horas, haverá exibições de filmes no
Cine Floresta, no Centro de FW. Após
as exibições, serão realizadas análi- Confira a
ses e discussões sob coordenação
lista de filmes
da professora Rosângela Fachel de
que serão
Medeiros. A entrada é gratuita.
exibidos!

◘ Lions Clube FW

Primeira turma do programa
encerra atividades em FW
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Primeira Mostra Internacional de
Cinema será na próxima semana

◘ Espelho, Espelho Meu

Participantes da primeira turma do programa “Espelho,
Espelho Meu”, encerrada na noite de terça-feira, 8

que já está em sua 15ª edição, será realizado a partir
das 20h30min, no ginásio da Apae-FW. A animação
musical ficará a cargo de Luiz Quirino.
Os ingressos já estão sendo comercializados por
R$ 50, com membros do clube de serviço e da associação. Parte do valor arrecadado será destinado à
Apae-FW e outra parte aos projetos sociais do Lions,
em especial à construção da Escola Lions.

◘ 33º Baile Ridículo

Dupla Diego & Gabriel
animará fãs do sertanejo

Confira a lista
dos pontos
dia 16 de setembro será de muita festa de venda de
e diversão em Iraí. O Iraí Tênis Clube irá ingressos!
sediar a 33ª edição do Baile Ridículo, que
contará com diversas atrações musicais, entre elas, a dupla
de cantoras Gy e Grazy – que fazem o cover de Maiara e
Maraisa. O sertanejo universitário também será representado pela dupla Diego & Gabriel.
Já para os fãs da música eletrônica, o DJ Binotto estará
animando a festa. E terá rock and roll também, com a
banda de rock alternativo, a Ellevan, e a banda gaúcha
Acústicos & Valvulados.
Os ingressos antecipados já estão sendo comercializados nos pontos de venda e no site minhaentrada.com.br
por R$ 30 para pista e R$ 40 para a área VIP.
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